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Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza
do 2020 roku
 aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
2007-2015 (przyjętej w 2008 r.)
 uszczegółowienie
Strategii
Rozwoju
Województwa
Mazowieckiego
–
podnoszenie
konkurencyjności
i innowacyjności regionu
 opis regionalnego systemu wspierania i monitorowania
innowacyjności
 zachowanie ciągłości celów i działań RIS 2007-2015
 5 celów strategicznych, 20 celów operacyjnych,
rekomendowane działania i wskaźniki, 6 załączników
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Aktualizacja RIS - przesłanki
Dostosowanie do założeń „Europy 2020”, „Unii innowacji” oraz
„Europejskiej Agendy Cyfrowej”:
 wdrożenie

inteligentnej

specjalizacji

–

warunek

ex ante dla RPO WM 2014-2020,
 uwzględnienie innowacji społecznych,

 sformułowanie założeń polityki klastrowej w regionie,
 rozszerzenie o zagadnienia społeczeństwa informacyjnego –
kontynuacja Strategii e-rozwoju województwa mazowieckiego.
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I
II
III
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• badania, analizy, statystyki

• spotkania robocze i warsztatowe

• grupy robocze przedsiębiorców dla obszarów IS –
opracowanie priorytetowych kierunków badawczych
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Prace nad aktualizacją RIS
 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa (desk research).
 Partycypacja:


2 spotkania robocze wprowadzające w problematykę RIS3, próba zdefiniowania podejścia do
specjalizacji regionu,



5 otwartych spotkań roboczych z przedstawicielami kluczowych sektorów gospodarki,



2 spotkania robocze z przedstawicielami mazowieckich klastrów,



5 otwartych spotkań roboczych w ośrodkach subregionalnych województwa (I runda),



17 otwartych spotkań roboczych w ośrodkach subregionalnych województwa i ROEFS (II runda),



warsztaty eksperckie poświęcone obszarom inteligentnej specjalizacji,



2 spotkania robocze z przedstawicielami izb branżowych



konsultacje robocze jednostkowe.

 Ankieta internetowa.
 Konsultacje społeczne.

 Uwagi KE w procesie zatwierdzania RPO WM 2014-2020.
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Cel główny
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia
wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE
CEL
STRATEGICZNY
1
Zwiększenie
i wzmocnienie
współpracy
w procesach
rozwoju innowacji
i innowacyjności

CEL
STRATEGICZNY
2
Wzrost
internacjonalizacji
ukierunkowany
na rozwój
innowacyjności
województwa
mazowieckiego

CEL
STRATEGICZNY
3
Wzrost
efektywności
wsparcia
i finansowania
działalności
proinnowacyjnej
w regionie

CEL STRATEGICZNY 4
Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz
proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności oraz kooperacji
CEL STRATEGICZNY 5
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
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Inteligentna specjalizacja w RPO WM 2014-2020
Warunek przyznania przez KE dofinansowania na B+R.

Kryterium warunkujące wsparcie w osi priorytetowej I.
Preferencja dla projektów zgodnych z IS w pozostałych
osiach priorytetowych (kryterium merytoryczne).
Projekty własne Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach RPO WM 2014-2020 – kontynuacja działań
IZ RIS w nowej perspektywie finansowej.
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Inteligentna specjalizacja
próba całościowego spojrzenia na
zagadnienie specjalizacji w zakresie
nauki, technologii i gospodarki
powiązanie działalności B+R,
rozwoju kapitału ludzkiego i
specyfiki gospodarczej regionu
łączenie nauki z
dążeniami
przedsiębiorstw

budowanie przewagi
konkurencyjnej
unikanie powielania
i rozdrobnienia
działań

rozwój
potencjału
badawczego i
innowacyjnego

proces przedsiębiorczego odkrywania
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Model zmian strukturalnych w RIS
 Modernizacja – technologiczne usprawnienia w ramach istniejących
sektorów w oparciu o technologie ogólnego zastosowania (np. sektor
papierniczy w Finlandii)
 Dywersyfikacja – poszerzenie działalności na nowe sektory w oparciu
o wykorzystanie efektów synergii (np. przemysł lotniczy i kosmiczny
we Francji)

9

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Inteligentna specjalizacja – zidentyfikowanie i wybór dziedzin o największym
potencjale, tych które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu
(subregionu) na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich
wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji
ALE
 niekoniecznie skoncentrowanie na jednej branży, możliwe podejście
międzysektorowe
 nie tylko innowacyjne produkty, ale również innowacje organizacyjne,
marketingowe, usługowe, społeczne
 nie tylko technologie ogólne, ale zastosowanie tej technologii w jednej lub
kilku ważnych dla regionu dziedzinach (np. nie „nanotechnologia”, ale
„nanotechnologia w kosmetyce”)
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Inteligentna specjalizacja
w województwie mazowieckim

Narzędzie
zwiększające
efektywność
działań
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Załącznik do
Regionalnej
Strategii
Innowacji

Poddawany
przeglądowi
co 2-3 lata

Ewentualna
aktualizacja w
procesie
analogicznym
do określenia,
niezależna od
aktualizacji
RIS

Grupy
robocze dla
obszarów
inteligentnej
specjalizacji
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Inteligentna specjalizacja
określona na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych
między:
– poszczególnymi obszarami gospodarczymi,
– poszczególnymi technologiami wiodącymi,
– obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi.

 potencjał
 potrzeby
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Obszary

Procesy
usługowe

sektor rolno-spożywczy

sektor chemiczny

Technologie
wiodące
biotechnologia

usługi B2B, w tym usługi
finansowe

technologie informacyjnokomunikacyjne

sektor medyczny
nanotechnologie
sektor energetyczny
sektor IT
sektor budowlany
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usługi B+R

elektronika
fotonika
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Wysoka jakość życia

Bezpieczna żywność

Inteligentna specjalizacja
województwa
mazowieckiego
Nowoczesne usługi
dla biznesu
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Inteligentne systemy
zarządzania
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Bezpieczna żywność
Inteligentna specjalizacja
województwa
mazowieckiego
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 Bezpieczna żywność
Przedsięwzięcia zwiększające dostępność i umożliwiające rozwój
produktów
spożywczych
wysokiej
jakości,
zgodnych
z
ideą
zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy,
jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.
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Bezpieczna żywność – przykłady powiązań
 produkcja żywności:
 systemy monitorowania upraw/hodowli, przebiegu procesu produkcji i pakowania, systemy
oceny jakości surowców i produktów (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor IT, technologie
informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, sektor
elektromaszynowy),
 automatyzacja i robotyzacja produkcji, rolnictwo precyzyjne (m.in. sektor rolno-spożywczy,
sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika, elektronika, sektor
elektromaszynowy),
 organizmy żywe wykorzystywane w procesie produkcji (m.in. sektor rolno-spożywczy,
biotechnologia),

 dystrybucja:
 opakowania (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, nanotechnologie),
 logistyka, zarządzanie cyklem dostaw, magazynowanie (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor
IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B),

 żywność wysokiej jakości:
 systemy klasyfikacji jakościowej (m.in. sektor rolno-spożywczy, usługi B2B),
 aparatura do zapewniania i badania jakości (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny,
sektor medyczny, nanotechnologie, fotonika, elektronika),
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Bezpieczna żywność – przykłady powiązań

 minimalizowanie wpływu na środowisko (zrównoważony rozwój):
 środki i techniki ochrony upraw, środki weterynaryjne, biopestycydy (m.in. sektor rolnospożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, biotechnologia),
 zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego,
rozwiązania w zakresie zamkniętego obiegu (m.in. sektor rolno-spożywczy, sektor
energetyczny, sektor chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B),

 bezpieczeństwo odbiorcy:
 substancje aktywne biologicznie, żywność funkcjonalna, nutraceutyki (m.in. sektor rolnospożywczy, sektor medyczny, sektor chemiczny, biotechnologia).
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Inteligentna specjalizacja
województwa
mazowieckiego
Inteligentne systemy
zarządzania
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 Inteligentne systemy zarządzania
Rozwiązania infrastrukturalne i procesowe charakteryzujące się wysokim
stopniem adaptacyjności, prowadzące do wzrostu automatyzacji
i umożliwiają skuteczny monitoring procesów związanych z aktywnością
gospodarczą, umożliwiające m.in. zwiększanie efektywności surowcowej
i energetycznej oraz poprawę jakości życia, także w kontekście
bezpieczeństwa ludzi.
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Inteligentne systemy zarządzania – przykłady powiązań
 rozwiązania infrastrukturalne:
 sieci inteligentne (m.in. sektor energetyczny, sektor IT, technologie informacyjnokomunikacyjne, fotonika, elektronika, sektor budowlany),
 systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą, budynki inteligentne, systemy
sterowania ruchem (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne,
fotonika, elektronika, sektor elektromaszynowy, sektor budowlany),
 Internet obiektów (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika,
elektronika, usługi B+R),
 nowoczesne systemy wytwarzania, w tym systemy technologiczne oraz wyposażenie
do realizacji rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, automatyka produkcji
(m.in. sektor IT, sektor elektromaszynowy, technologie informacyjno-komunikacyjne,
elektronika, mechatronika, fotonika, usługi B+R),
 bezpieczne i przyjazne środowisku środki i systemy transportu, w tym systemy
transportu substancji niebezpiecznych (m.in. sektor chemiczny, sektor rolnospożywczy, sektor elektromaszynowy, sektor medyczny, biotechnologia,
nanotechnologie, elektronika, usługi B+R),
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Inteligentne systemy zarządzania – przykłady powiązań
 bezpieczeństwo i monitoring:
 aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia diagnostyczne (m.in. sektor chemiczny, sektor
medyczny, nanotechnologie, fotonika, elektronika, biotechnologia, usługi B+R),
 automatyzacja systemów pomiaru, sterowania i diagnostyki, w tym z użyciem maszyn i robotów,
przestrzennych materiałów kompozytowych wielofunkcyjnych i samonaprawiających się (m.in.
sektor IT, sektor budowlany, sektor elektromaszynowy, technologie informacyjno-komunikacyjne,
fotonika, elektronika, usługi B+R),
 systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom (m.in. sektor IT, technologie informacyjnokomunikacyjne, sektor elektromaszynowy, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, usługi
B+R),
 rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego (m.in. sektor IT, technologie informacyjnokomunikacyjne, fotonika, elektronika, chemia, biotechnologia, usługi B2B),

 efektywność surowcowa i energetyczna:
 systemy utylizacji odpadów przemysłowych i recyklingu, produkcja energii z odpadów (m.in. sektor
chemiczny, biotechnologia, nanotechnologie, usługi B2B, sektor budowlany, sektor energetyczny),
 magazynowanie energii (m.in. sektor energetyczny, budownictwo, sektor IT, technologie
informacyjno-komunikacyjne),
 zwiększenie
sprawności
energetycznej
odbiorników
energetycznych
(m.in.
sektor
elektromaszynowy, sektor energetyczny, elektronika, mechatronika, fotonika, chemia,
nanotechnologie).
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Inteligentna specjalizacja
województwa
mazowieckiego
Nowoczesne usługi
dla biznesu
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 Nowoczesne usługi dla biznesu
Mechanizmy wspierania działalności gospodarczej; usługi „szyte na miarę”,
dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał,
infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności
innowacyjnej przedsiębiorstw.

24

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Nowoczesne usługi dla biznesu – przykłady powiązań
 wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne:
 rozwój i zwiększanie adekwatności usług instytucji otoczenia biznesu, rozwój
instrumentów i usług finansowych wspierających innowacyjność (m.in. usługi B2B,
kluczowe obszary gospodarcze),

 zasób wiedzy:
 profesjonalizacja usług badawczych, projektowanie, prototypowanie (m.in. usługi
B+R, usługi B2B, kluczowe obszary gospodarki),
 usługi sektora kreatywnego, w tym działalność twórcza o charakterze użytkowym
(m.in. usługi B2B, technologie informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary
gospodarcze),
 rozwiązania
w
zakresie
kształcenia,
ukierunkowane
na
zaspokojenie
zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców (m.in. usługi B2B, kluczowe obszary
gospodarcze),
 usługi w zakresie analizy i przetwarzania danych (m.in. sektor IT, technologie
informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B, usługi B+R),
 zapewnianie dostępu do informacji gospodarczej (m.in. usługi B2B, technologie
informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary gospodarcze, usługi B+R),
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Nowoczesne usługi dla biznesu – przykłady powiązań

 usprawnianie procesów:
 konsolidacja i rozwój struktur sieciowych (m.in. usługi B2B, kluczowe obszary
gospodarcze),
 logistyka towarowa, transport intermodalny, zarządzanie procesami transportowymi
(m.in. usługi B2B, technologie informacyjno-komunikacyjne, kluczowe obszary
gospodarcze),
 systemy informatyczne w procesie zarządzania, np. ERP, CRM (m.in. sektor IT,
technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B).
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Wysoka jakość życia
Inteligentna specjalizacja
województwa
mazowieckiego
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 Wysoka jakość życia

Rozwiązania technologiczne i organizacyjne wykorzystywane do
świadczenia usług społecznych, w szczególności w zakresie edukacji,
zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego; działania
ukierunkowane na stymulowanie innowacji społecznych, rozwój kapitału
społecznego i przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji
rozwojowej regionu.
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Wysoka jakość życia – przykłady powiązań
 edukacja:
 programy kształcenia i rozwoju umiejętności stymulujące kreatywność oraz przedsiębiorczość
(sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R),
 otwarty dostęp do wiedzy (sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B+R),

zdrowie:
 nowoczesne technologie i rozwiązania w medycynie, m.in: telemedycyna, telediagnostyka,
nanomedycyna, diagnostyka i terapia w medycynie spersonalizowanej, medycyna
molekularna, terapia genowa i hadronowa, medycyna regeneracyjna (m.in. sektor medyczny,
sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika,
elektronika),
 zaawansowana farmacja, w tym leki biologiczne (m.in. sektor medyczny, sektor chemiczny,
biotechnologia),
 zaawansowana dietetyka (m.in. sektor rolno-spożywczy, chemia, medycyna, biotechnologia),
 tworzywa, warstwy i powłoki spełniające specjalne wymagania (m.in. sektor chemiczny, sektor
medyczny, biotechnologia, nanotechnologie, fotonika, elektronika, sektor elektromaszynowy),
 ekonomika zdrowia (m.in. sektor medyczny, usługi B2B),
 opracowanie i upowszechnienie stosowania materiałów i substancji obojętnych dla
organizmów żywych i środowiska, np. farby hipoalergiczne (m.in. sektor chemiczny, sektor
medyczny, biotechnologia, nanotechnologie),
29
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Wysoka jakość życia – przykłady powiązań
bezpieczeństwo:
 systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, systemowe rozwiązania organizacyjne
i zarządcze w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego (m.in. sektor IT, sektor chemiczny,
sektor medyczny, sektor budowlany, technologie informacyjno-komunikacyjne, fotonika,
elektronika, usługi B2B, usługi B+R),
 bezpieczeństwo cyfrowe (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne),

praca:
 telepraca (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 rozwiązania organizacyjne zmniejszające pozasłużbowe obciążenia pracowników (m.in. sektor
IT, technologie informacyjno-komunikacyjne, usługi B2B),

czas wolny:
 zaawansowane systemy rozrywki (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne,
elektronika, fotonika, sektor kreatywny),
 rozwój i zwiększanie dostępności usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych
kanałów transmisji danych (m.in. sektor IT, technologie informacyjno-komunikacyjne).
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Założenia polityki klastrowej

 Wyraz
zaangażowania
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego w rozwój klastrów w regionie.
 Ukierunkowanie działań i instrumentów wsparcia klastrów.
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Klastry/inicjatywy klastrowe na Mazowszu
 duża różnorodność, ale w podobnym bądź nawet tym samym obszarze działalności
funkcjonuje po kilka inicjatyw
 większość we wczesnych stadiach rozwoju (faza embrionalna)
 powstanie z inicjatywy przedsiębiorstw, ale funkcjonują też klastry zainicjowane
przez instytucje naukowe bądź samorządy
 usługowy charakter tych skupisk podmiotów

 struktura branżowa badanych klastrów wskazuje na liczebną przewagę struktur
klastrowych wywodzących się z dwóch branż: medycznej i informatycznej
 kluczowe zasoby - kapitał ludzki ulokowany w podmiotach klastra oraz własność
intelektualna ulokowana w poszczególnych klastrach
 poziom współpracy podmiotów z jednostkami B+R oraz IOB jest na dość niskim
poziomie – działania „miękkie”
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Polityka klastrowa na Mazowszu
Wsparciem będą objęte kluczowe klastry/inicjatywy klastrowe, które są
zgodne z wytypowaną inteligentną specjalizacją regionu
Ze względu na konieczność ukierunkowania regionalnej polityki innowacyjności,
wskazane jest wspieranie tylko tych klastrów, które są zgodne z wytypowaną
inteligentną specjalizacją regionu. Pozwoli to na optymalizację wykorzystania
ograniczonej puli środków funduszy strukturalnych, dostępnych w kolejnej
perspektywie 2014–2020. Słuszność powyższego podejścia potwierdziła
Mazowiecka Rada Innowacyjności, będąca organem opiniodawczo-doradczym
Samorządu Województwa.
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Polityka klastrowa na Mazowszu
Wsparciem będą objęte klastry/inicjatywy klastrowe bez względu na
fazę rozwoju klastra
W oparciu o opinie zaprezentowane przez członków Mazowieckiej Rady
Innowacyjności, wsparcie powinno być kierowane do wszystkich klastrów,
bez względu na fazę rozwoju. Równe podejście w stosunku do każdej z
inicjatyw, zwiększa elastyczność wdrażania polityki klastrowej w regionie.
Pozwala też uniknąć faworyzowania ograniczonej grupy odbiorców ze
względu na fazę rozwoju inicjatywy i niwelować ryzyko błędnej identyfikacji
kluczowych klastrów regionalnych, zamykające dostęp innym inicjatywom
do najkorzystniejszych instrumentów wsparcia.
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Polityka klastrowa na Mazowszu
Wsparcie dla inicjatywy klastrowej będzie odbywać się na dwóch
poziomach:
Poziom 1: wsparcie ukierunkowane na animatorów (IOB) i
koordynatorów w celu zwiększenia internacjonalizacji i innowacyjności
klastra oraz wzmocnienia ich konkurencyjności w procesie
aplikowania do międzynarodowych instrumentów wparcia.
Na tym poziomie pomoc będzie koncentrować się na projektach miękkich,
bez możliwości dofinansowania zakupów środków trwałych (lub jedynie w
minimalnej wysokości).
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Polityka klastrowa na Mazowszu
Poziom 2: wsparcie dla przedsiębiorców wchodzących w skład klastra,
na rzecz realizacji projektów ukierunkowanych na osiągnięcie
określonego efektu rynkowego; wsparcie nie będzie obejmować
działań z zakresu wzmocnienia organizacji klastra, właściwych dla
Poziomu 1.

Wsparcie aktorów klastra wpłynie na silniejsze uświadamianie potrzeb
rozwojowych klastra i dalszą specjalizację świadczonych usług. Przyczyni
się również do koncentracji na określonych przedsięwzięciach rozwojowych
podejmowanych w obrębie klastra.
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Polityka klastrowa na Mazowszu

Samorząd Województwa jako podmiot koordynujący politykę, nie
wchodzący w skład klastrów
Samorząd Województwa, jako koordynator polityki klastrowej, powinien
zachować pozycję neutralną względem wspieranych podmiotów. Przyjęcie
takiego stanowiska wzmocni zaufanie do działań prorozwojowych, jako
podejmowanych w interesie całego regionu, a nie jedynie określonych
podmiotów.
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Innowacje społeczne i kapitał społeczny
 Innowacje społeczne - rozwój i wdrażanie nowych pomysłów
(produktów, usług, modeli) w celu zaspokojenia potrzeb społecznych
oraz tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy.
 Kapitał społeczny - te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci
(układy) jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych
z nimi norm i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej
wspólnoty – warunkujących zdolność do tworzenia sieci kooperacji.
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System instytucjonalny RIS
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Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji
 Złożone wyłącznie lub prawie wyłącznie z przedstawicieli
przedsiębiorców, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu
jako doradca
 Instytucja Zarządzająca RIS – (docelowo) obserwator, odbiorca
ustaleń grup
 Funkcjonowanie grup – proces ciągły, uzależniony od zaangażowania
uczestników
 Otwarty, jawny charakter prac
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Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji
 Opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych
dla IS)
 Współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla RIS
 Możliwe uczestnictwo w procesie monitorowania RIS – weryfikacja IS
 Udział w procesie aktualizacji inteligentnej specjalizacji (co 2-3 lata)
 Konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np.
założenia konkursów, kryteria oceny projektów – propozycje warunków
wsparcia obszarów IS w RPO WM 2014-2020)
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Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji
 Spotkanie inicjujące 30 października 2014 r.
 Utworzono cztery grupy robocze przyporządkowane do obszarów
specjalizacji
 Wyodrębniono zespoły zadaniowe w ramach grup
 Dyskusja nad kształtem agend badawczych
 Pierwsze propozycje priorytetowych kierunków badań

42

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Działania po przyjęciu RIS

Określenie priorytetowych kierunków badań dla IS.
Opracowanie programu wdrożeniowego.
Opracowanie planu komunikacji RIS.
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Dziękuję za uwagę
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